
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 
สมัยวิสามัญ  ประจ าปี  2560    สมัยที่   1   ครั้งที่   1 

เมื่อวันที่  15   กุมภาพันธ์    2560 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

*********************** 
 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ ยศบรรดาศักดิ์ ประธานสภา อบต.ช าแระ สมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์  
2 นายวิชัย เอ่ียมเจริญ รองประธานสภา อบต.ช าแระ วิชัย   เอี่ยมเจริญ  
3 นายประเสริฐ มีเขียว สมาชิก  อบต. ม.1 ประเสริฐ   มีเขียว  
4 นายสุชาติ ภูมิอินทร์ สมาชิก  อบต. ม.1 สุชาติ  ภูมิอินทร์  
5 นางสาวสมใจ ดวงหิรัญ สมาชิก  อบต. ม.2 สมใจ   ดวงหิรัญ  
6 นายหยัด ตุ้มแก้ว สมาชิก  อบต. ม.3 หยัด   ตุ้มแก้ว  
7 นายเต๋า อ่ิมแย้ม สมาชิก  อบต. ม.4 -  

8 นายสมมาตย์ โซ่กลิ่ม สมาชิก  อบต. ม. 4 สมมาตย์   โซ่กลิ่ม  
9 นางพิมพ์ชนก โกมลมุสิทธิ์ สมาชิก  อบต. ม.5 พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์  

10 นายมาโนช สงกรานต์ สมาชิก  อบต. ม.5 มาโนช   สงกรานต์  
11 นางบุญชู ตุ้มแช่ม สมาชิก  อบต. ม.6 -  
12 นายมนัส วังกะ สมาชิก  อบต. ม.6 มนัส  วังกะ  

13 นายจอม   นุชทองแดง สมาชิก  อบต. ม.7 จอม   นุชทองแดง  
14 นายสมบูรณ์ เพ็ชรเนียม สมาชิก  อบต. ม.7 -  
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 ส.อ.หญิงจ ารัส ทองสุริเดช เลขานุการสภา   อบต.ช าแระ/ปลดั 

อบต.ปฏิบัติหนา้ที่นายก  อบต.ช าแระ 
จ ารัส  ทองสุริเดช  

2 นางสาวณปภัช เจียมธโนปจัย รองปลัด อบต.ช าแระ ณปภัช  เจียมธโนปจัย  

3 น.ส.ณัฏชยา เนตรวงษ ์ หน.ส านักปลัดฯ ณัฏชยา  เนตรวงษ์  

4 นายเฉลิมวุฒิ สีทา ผอ.กองสวัสดิการฯ เฉลิมวุฒิ  สีทา  
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เริ่มประชุม   เวลา  10.00  น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม   ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช   เลขานุการ
สภา  อบต.ช าแระ   ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ  ผู้เข้าประชุม  เมื่อครบองค์
ประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงเชิญนายสมศักดิ์  ยศบรรดาศักดิ์   ประธานสภา 
อบต.ช าแระ   จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวค าปฏิญาณ
ตนเพ่ือเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานฯ   ขอแนะน าพนักงานส่วนต าบลที่โอนมารับราชการที่ อบต.ช าแระ  จ านวน 3 ท่าน   
(นายสมศักด์  ยศบรรดาศักดิ์)   ดังนี้ 

 

      ท่านแรก  น.ส.ณปภัช  เจียมธโนปจัย  สอบคัดเลือกได้มาด ารงต าแหน่ง  รองปลัด  
    อบต.ช าแระ   ขอเชิญแนะน าตัว 
 

น.ส.ณปภัช  เจียมธโนปจัย ดิฉัน  น.ส.ณปภัช  เจียมธโนปจัย  ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.ช าแระ ก่อนที่จะมาสอบ             
(รองปลัด อบต.ช าแระ)  คัดเลือกเป็นรองปลัดฯ  เคยด ารงต าแหน่ง ผอ.กองคลัง  ที่ อบต.ทุ่งทอง   อ.ท่าม่วง   

จ.กาญจนบุรี   และเป็นคน จ.กาญจนบุรี   ไม่ค่อยรู้พ้ืนที่ของ  ต.ช าแระ  ก็ต้องขอ
รับค าชี้แนะจากสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านด้วย 

 

ประธานฯ ท่านที่  2  น.ส.ณัฏชยา  เนตรวงษ์   ต าแหน่ง  หน.ส านักปลัดฯ  มาแทนคุณแกลบ  
ที่โอนไปอยู่  อบต.พงตึก   ขอเชิญแนะน าตัว 

 

น.ส.ณัฏชยา  เนตรวงษ์     ดิฉัน น.ส.ณัฏชยา  เนตรวงษต์ าแหน่ง  หน.ส านักปลัดฯโอนมาจาก              
(หัวหน้าส านักปลัดฯ)  อบต.บ้านบึง  อ.บ้านคา งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ งานวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน  งานบริหารงานบุคคล  งานกฎหมาย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และงานอ่ืนๆ   ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วงานใดโดยเฉพาะ 

 

ประธานฯ   ท่านที่  3  นายเฉลิมวุฒิ   สทีา   ต าแหน่ง  ผอ.กองสวัสดิการฯ  มาแทนคุณต้อย   
ที่โอนไปอยู่  อบต.หนองกวาง   ขอเชิญ แนะน าตัว 

 

นายเฉลิมวุฒิ   สีทา  ผม  นายเฉลิมวุฒิ   สีทา  ต าแหน่ง  ผอ.กองสวัสดิการและสังคม  โอนมาจาก 
(ผอ.กองสวัสดิการฯ)  อบต.นครชุมน์  อ.บ้านโป่ง  งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ งานเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส  งานฝึกอาชีพ  เป็นต้น  อาจจะต้องรบกวนขอข้อมูลจากสมาชิกทุก
ท่านบ้าง  และถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้   ผมก็ยินดี 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ประธานฯ อีกเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบคือ  สนง.จัดหางาน  จ.ราชบุรี  รว่มกับ  ม.ราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง  ก าหนดจัดกิจกรรมวันนนัดพบแรงงาน  ในวันพุธที่  8  มี.ค.60  เวลา  
13.00 – 15.30  น.   ณ  หอประชุมรัตนพฤกษ์   ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง   ฝาก
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปได้ทราบ   งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ   
ทั้งสิ้น 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานฯ    ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ช าแระ  สมัยวิสามัญ   
ประจ าปี 2559  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  29  ธ.ค.59  ณ  ห้องประชุม
สภา อบต.ช าแระ 

     - ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจดูส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  ที่ได้รับไปแล้ว 
    - มีท่านใดจะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติมในสาระส าคัญของ 
      รายงานการประชุมบ้างหรือไม่ 

 - ถ้าไม่มี  ขอมติรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์   11  เสียง  (ขาดประชุม  3  คน) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อการพิจารณา 
 

ประธานฯ การประชุมสภาฯ   ในครั้งนี้  เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ  ประจ าปี  2560  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

เลขานุการสภาฯ   เรียน   ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา  อบต.ช าแระ  ทุกท่าน 
(ส.อ.หญิงจ ารัส  ทองสุริเดช)  การก าหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  ประจ าปี  มีกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  2  ฉบับ  คือ  พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552   มาตรา  53  ในปีหนึ่ง
ให้มีสมัยประชุมสามัญ  2  สมัย  หรือหลายสมัย  แล้วแต่สภา อบต.ก าหนด  แต่
ต้องไม่เกิน  4  สมัย  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้  สภา อบต. ก าหนด  
และสมัยประชุมสามัญหนึ่งให้มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 

  และอีกฉบับหนึ่ง  คือ  ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  ข้อ  11 (3)  ให้
สภา  อบต. ก าหนดว่า  ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และมีก าหนดกี่วัน  และข้อ  21  การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลา และวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาฯ  
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
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  สรุปก็คือ  สภาฯ จะก าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2560  กี่สมัย   

ต้องไม่น้อยกว่า  2  สมัย  และไม่เกิน  4  สมัย   สมัยหนึ่งมีก าหนดไม่เกิน  15  วัน   
กับก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

 

ประธานฯ ขอปรึกษากับที่ประชุมสภาฯ  ว่า  ในปี  พ.ศ. 2560  จะก าหนดให้มีสมัยประชุม
สามัญประจ าปี  กี่สมัย 

 

นายวิชัย   เอี่ยมเจริญ ขอเสนออีก  3  สมัย  รวมสมยัด้วยเป็น  4  สมัย เหมือนปีที่ผ่านมา คือ สมัยที่ 1 
(ส.อบต.หมู่ที่ 2) เดือน ก.พ., สมัยที่ 2 เดือน มิ.ย.,  สมัยที่ 3  เดือน  ส.ค. และสมัยที่ 4  เดือน พ.ย. 
 

ประธานฯ ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
  ผู้รับรอง  1. นายสุชาติ  ภูมิอินทร์ ส.อบต.  หมู่ที่  1 
    2. นายมาโนช  สงกรานต์   ส.อบต. หมู่ที่ 5 
  มีสมาชิกท่านใด   จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
   - ถ้าไม่มี   ผมขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   11  เสียง   (ขาดประชุม  3  คน) 
 

ประธานฯ แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด  และมีก าหนดกี่วัน 
 

นางพิมพ์ชนก   โกมลมุสิทธิ์  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เป็นต้นไป  มีก าหนด  15  วัน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) 
 

ประธานฯ ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
  ผู้รับรอง  1. นายจอม  นุชทองแดง ส.อบต.หมู่ที่ 1 
    2. นายหยัด  ตุ้มแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 

 มีสมาชิกท่านใด   จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
  - ถ้าไม่มี   ผมขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   11  เสียง   (ขาดประชุม  3  คน) 
 

ประธานฯ และขอให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกของปี  2561  กับมีก าหนด         
กี่วัน 

 

นายประเสริฐ   มีเขียว เริ่มตั้งแต่วันที่  1   ก.พ. เป็นต้นไป   มีก าหนด  15  วัน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) 
 

ประธานฯ ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
  ผู้รับรอง  1. นายวิชัย   เอ่ียมเจริญ ส.อบต.หมู่ที่ 2 
    2. นายสมมาตย์โซ่กลิ่ม ส.อบต.หมู่ที่ 4 
 

 ขอมติจากท่ีประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์   11  เสียง  (ขาดประชุม  3  คน) 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานฯ   สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม   มีเรื่องอะไรจะแจ้งในที่ประชุม  ขอเชิญ 
 

นายประเสริฐ   มีเขียว  ที่ขอวางท่อและลอกคลองอินทนิล   เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวนาใน 
    พ้ืนที่หมู่ที่  2  ได้ใช้น้ า   และช่วยแก้ปัญหาน้ าท่วมเวลาฝนตกเยอะๆ   ด้วย 
 

ปลดั  อบต.ฯ   ช่างก าลังคิดประมาณการอยู่   เพ่ือไปด าเนินการให้ 
 

นายสมศักดิ์    ยศบรรดาศักดิ์ รถดินว่างถนนลงบึงช ารุด   ช่วยบอกไปซ่อมให้ด้วย 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) 
 

ปลัด  อบต.ฯ   จะแจ้งให้ผู้วิ่งดินมาซ่อมให้ 
 

นายสมมาตย ์ โซ่กลิ่ม  ขอให้ซ่อมไฟให้เร็วหน่อย 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) 
 

นางพิมพ์ชนก   โกมลมุสิทธิ์ ขอให้ซ่อมท่อตรงทางเลี้ยวเข้าดอนไม้แดง   และเปลี่ยนโคมไฟตรงบ้าน 
นายวิเชียร  พระเดโช   มันไม่สว่าง 

 

นายมนัส    วังกะ  ถนนสายโคกทอง – หนองกลางดง  แตกร้าว   ขอให้ช่วยซ่อมให้ด้วย 
(ส.อบต.หมู่ที่  6) 
 

ปลัด  อบต.ฯ   ส่งเรื่องขอให้งบกรมส่งเสริมฯ   แล้ว 
 

นายมาโนช   สงกรานต์  ขอให้ช่วยซ่อมถนนสายหน้า  อบต.เก่า   ตรงสวนกล้วยไม้ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5) 
 

ปลัด อบต.ฯ   ตรงสวนกล้วยไม้   เป็นเขตท่าชุมพล 
 

นายมนัส   วังกะ  ขอให้เร่งด าเนินการท าหลักกันโค้งถนนสายบ่อพุ   ตรงบ้านป้าแว่นฯ 
 

ปลัด อบต.ฯ   รบัทราบ 
 

ประธานฯ   ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่ 
 

ปลัด  อบต.ฯ   มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  5  เรื่อง   ดังนี้ 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพ่ือรับชม 

    รายการฯ  ธรรมดี  ได้ดี  “EASY  LIFE”   โดยพระอาจารย์ พินธุมหาปัญโญ   
จ.ชัยภูมิ   ประธานมูลนิธิ   ธรรมดี  ได้ดี  ออกอากาศทุกวันพุธ  เวลา  17.05 – 
17.30  น.  ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก  ช่อง  5 

2. จ.ราชบุร ี ก าหนดจัดงาน  “ท่องเที่ยวราชบุรี  ของดีเมืองโอ่ง  ปี   
2560” ระหว่างวันที่  16-25  ก.พ.60  ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไป
เที่ยวงานด้วย 
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3. ส านักงานเกษตร  จ.ราชบุรี  แจ้งว่า  ขณะนี้มีโครงการ  นาแปลงใหญ่ 
ถ้าจะเข้าร่วมโครงการต้องมีการร่วมกลุ่มกัน  มีสมาชิกไม่น้อยกว่า  30  คน  มีการ
แบ่งหน้าที่กันชัดเจน  หรือมีพ้ืนที่รวมแล้ว 300 ไร่   มีแหลง่น้ า  สามารถกู้เงินจาก  
ธกส. ได้  สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  สนง.เกษตรอ าเภอ  ภายใน  ก.พ.60 

4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (รองนิวัฒน์  รุ่งสาคร)  ฝากให้ช่วย 
ส ารวจว่าในพ้ืนที่มีผู้พิการ   ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส   ที่จ าเป็นต้องได้รับการ
ช่วยเหลือหรือไม่   เพ่ือให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง  และเม่ือด าเนินการ
ช่วยเหลือแล้ว  ขอให้รายงานให้  จ.ทราบด้วย   เผื่อเวลาเป็นข่าวจะได้ชี้แจงได้ 

เรื่องท่ี 5  เรื่องสุดท้าย   วัดหนองกลางดง  เชิญสมาชิกสภา  อบต.ทุกท่าน  
เข้าร่วมกิจกรรมมอบข้าวสารช่วยเหลือประชาชน   ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  
5  ประจ าปี  2560  ในวันนี ้ เวลา  13.00  น.  ณ  วัดหนองกลางดง   ซึ่งจะเป็น
การมอบข้าวสารให้กับประชาชนทุกต าบลในเขต  อ.โพธาราม  ก็ขอเชิญสมาชิกทุก
ท่านไปร่วมกิจกรรมกับทางวัด 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ประธานฯ    ใครมีเรื่องจะแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่ 
      - ถ้าไม่มี   ขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม    เวลา   11.50  น. 
 
               (ลงชื่อ)   ส.อ.หญิง  จ ารัส     ทองสุริเดช   ผู้จดรายงานการประชุม 
         (จ ารัส     ทองสุริเดช) 
                ต าแหน่ง   เลขานุการสภา  อบต.ช าแระ 
 
 

      (ลงชื่อ)    สมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายสมศักดิ์   ยศบรรดาศักดิ์) 
             ต าแหน่ง  ประธานสภา  อบต.ช าแระ 
 

ตรวจแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)     พิมพ์ชนก  โกมลมุสิทธิ์ 
         (นางพิมพ์ชนก    โกมลมุสิทธิ์) 
 

(ลงชื่อ)        เต๋า    อิ่มแย้ม 
             (นายเต๋า    อ่ิมแย้ม) 
 

(ลงชื่อ)     สมบูรณ์   เพ็ชรเนียม 
           (นายสมบูรณ์  เพ็ชรเนียม) 
 

(ลงชื่อ)     สมมาตย์  โซ่กลิ่ม 
          (นายสมมาตย์   โซ่กลิ่ม) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 



 
 


